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Distriktsprotokoll 

Datum: Plats:  Löpnummer: 

22 mars 2017 Örebro Nr 3  

Deltagare 

Närvarande Ordförande Michel Bergen 

 Ledamöter Helena Björk 
Kristina Joelsson 
Ingmarie Nestor  
Martin Höppe 
Emil Löwengren 

Dagordningspunkter 

1 Information DUST 2018 
Info om Dust föreningens möte. Ombud skulle utses och protokollföras 
vilket fler distrikt inte gjort så det beslutades att ordförandena 
skulle delta som ombud. Spårarnas deltagande diskuterades bland 
annat. Lisen Felldin valdes, på Scouterna Örebro läns förslag, in i 
DUST-föreningens styrelse.  

2 Distriktsårsmöte 26/3 
Sista detaljerna kring årsmötet diskuterades. Michael informerade att 
Fredrik Kadesjö blir sekreterare på årsmötet och Måns Ragmar ordförande 
då tillfrågade mötesordföranden fått förhinder. 31 anmälda ombud till 
årsmötet. 

http://www.scouterna.se/
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3 Ansökningar från kårer 
Förslag att bevilja en tredjedel av beloppen. En av ansökningarna har 
inkommit i efterhand då lägret var under år 2016.  
Det är kårerna som söker bidrag inte de enskilda scouterna.  

 

Beslut Nsf:s ansökningar bifalles på summan 5000kr /scout. (En tredjedel av 

kostnaden).  Styrelsen beslutar att göra ett undantag av riktlinjerna och 

bevilja Hovsta scoutkårs ansökan i efterhand på aktivitet under år 2016. 

Även den ansökningen beviljas på en tredjedel av summan dvs 3300kr.  

Med anledning av att styrelsen fattat beslut om att göra ett undantag från 

riktlinjerna, öppnar styrelsen för att ta emot ansökningar, rörande 

arrangemang under 2016, från samtliga av distriktets kårer. Ansökningarna 

ska skickas in till styrelsen senast den 31 maj 2017.  

4 Scoutledningsträff 22-23 april i Lund 
Diskussion kring scoutledningsträff som är i Lund den 22-23 april. Är bra att vara 

med vid de träffarna.  

Beslut Beslut att skicka en eller två deltagare till scoutledningsträffen i Lund den 

22-23 april 2017.   

Nästa möte 

Den 26 mars efter avslutat distriktsårsmöte. 
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Justering 

Vid protokollet Mötesordförande 

  

Helena Björk  Michael Bergen  
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